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Kdy se vyměřuje poplatek spojený se studiem?

1. Povinnost hradit poplatek za D E L Š Í studium vzniká studentovi, jehož celková odstudovaná doba
překročila standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok, přičemž

- celková odstudovaná doba se počítá ve dnech ode zápisu do studijního programu (nikoli po semestrech)
- započítávají se předchozí neúspěšná studia v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

- nezapočítává se doba, po kterou bylo studium pravomocně přerušeno

2. Povinnost hradit poplatek za D E L Š Í studium vzniká také studentovi , který je již absolventem
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POPLATKY SPOJENÉ SE STUDIEM

2. Povinnost hradit poplatek za D E L Š Í studium vzniká také studentovi , který je již absolventem
studijního programu v dalším studijním programu a v něm délka přesáhla standardní dobu studia.

Výjimka: 

Absolvent bakalářského studijního programu studuje v navazujícím magisterském studijním programu
a zároveň není absolventem dalšího bakalářského/magisterského studijního programu. Povinnost hradit
poplatek tak vzniká až po překročení standardní doby studia studovaného studijního programu o více než rok.

3. Povinnost hradit poplatek za D A L Š Í studium vzniká studentovi, který je již absolventem
studijního programu a studuje další studijní program.

Výjimka: 
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a zároveň není absolventem dalšího bakalářského nebo magisterského studijního programu.
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Jak vysoké jsou poplatky?  
Výše obou typů poplatku je stanovena včl. 10 a čl. 11 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze. Tento
předpis naleznete na webové stránce univerzity.

Jak se dozvím, že mám zaplatit poplatek? 
Na adresu, kterou jste v SIS uvedl(a) jako kontaktní adresu, Vám bude zasláno rozhodnutís uvedením výše
poplatku, termínu splatnosti a s údaji potřebnými k provedení platby.
Nezapomeňte: Student má povinnost hlásit fakultě doručovací adresu! 

Rozhodnutí jsem asi ztratil(a) a nepamatuji si platební údaje. Co mám dělat?
Obraťte se na studijní oddělení. Fakulta má k dispozici stejnopis rozhodnutí a na požádání Vám vydá jeho kopii.
V případě zájmuVámmůžezaslatrozhodnutíi naskenovanév přílozee-mailu.
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Chci zaplatit poplatek – můžu použít platební údaje, které jsem použil(a) při platbě předchozího
poplatku?
Stejné je pouzečíslo účtu a specifický symbol. Každý poplatek má ale svůj originální variabilní symbol. Obraťte
se tedy na studijní oddělení a požádejte o poskytnutí kopie příslušného rozhodnutí.

Chci požádat o přezkoumání rozhodnutí (o snížení, prominutí poplatku atp.). Kam mám zaslat
žádost?
Žádost směrujte rektorovi univerzity, který rozhodnutí vydal. Neposílejte ji na fakultu, protože děkan fakulty není
oprávněn rozhodnutí rektora zrušit nebo změnit.
Pozor: Žádost musí být podána v zákonné lhůtě!
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Mám tzv. uzavřené studium, na přednášky už nechodím, nekonám ani žádné zkoušky a pracuji už jen
na své závěrečné práci. Musím přesto poplatek zaplatit?
Bohužel ano, a to v plné výši. Pokud jste byl(a) v den vzniku poplatkové povinnosti na fakultě veden(a) ve stavu
studenta, povinnost uhradit poplatek se na Vás vztahuje a trvá.

Studium mám pravomocně přerušené, ale až po začátku období, na které byl poplatek vyměřen.
Musím zaplatit celý poplatek, nebo jen jehočást?
Bohužel musíte poplatek zaplatit v plné výši. Rozhodující je totiž skutečnost, zda jste byl(a) v den vzniku
poplatkové povinnosti studentemči nikoli.

Studium jsem zanechal(a), ale až po začátku období, na které byl poplatek vyměřen. Musím i přesto
poplatek zaplatit?
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Ano, a to v plné výši. I v tomto případě platí, že pokud jste měl(a) v den vzniku poplatkové povinnosti statut
studenta, povinnost uhradit poplatek se na Vás vztahuje a trvá.

Je možné uhradit poplatek ve splátkách?
Tuto formu úhrady si nelze nárokovat.

Co se stane, když poplatek nezaplatím?
V takovém případě Vám bude odeslána výzva k zaplacení dlužného poplatku. Nezaplatíte-li ani poté dlužnou
částku, zahájí děkan řízení o přerušení studia na dobu, která Vám zbývá do vyčerpání maximální doby studia.
Není-li možné tuto sankci uplatnit, bude dlužnáčástka soudně vymáhána.
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